
NMKA - Bestyrelsesmøde d. 29.10.2020 

I Klubhuset 

 

Mødt op: Gert, Mette, Mathias, Dennis, Rasmus og Lau – referent Mette 

Ikke mødt op: Jan P, Tom, Per og Benjamin 

Fratrådte bestyrelsesmedlemmer: - 

Godkendelse af referat fra sidst. 

 

Ny dato for næste møde: tirsdag d. 19. November kl. 19:00 – sted: Klubhuset 

 

Nyt fra formanden: Gert 

På lørdag d. 7/11 tager Gert til kalendermøde med de andre off-road baner. D. 14/11 tager Gert til 

repræsentantskabsmøde.  

Der er søgt løb til næste år. 

Der er kommet klager fra langt-væk-boende-naboer over for meget støj fra Nisseringen. Arne Lodal, Gert Nielsen og 

Peter Mastrup prøver at finde ud af, hvornår støjen har været for høj.  

Projekter med kabel der skal graves er en opgave, som vi prøver at få løst meget snart. Der skal graves fra 

cafeteriebygning til bue hal.  

God stemning ved det sidste KM. Træningen ugen efter blev det nye banestykke blev afprøvet og der bør arbejdes 

på at få hoppet lidt længere op på bakken og andre småændringer. Gert og Benjamin har opmålt banen og curber 

støber vi måske selv. 

 

Nyt fra kasseren: Mette 

Call me abonnement er afsluttet og endte med en regning på 1163,- som går ind under telefon udgifter. 

Bankbeholdning og kontantbeholdning nævnt. Året regnskab går op med nul kroner, alt er betalt og bogført under 

de poster, som de tilhører. Der findes en dato for gennemgang af hele året med revisor og Lene Andersen engang i 

januar. Gælden til Strong Production, som vi havde fra sidste år er betalt i april og vil fremgå af regnskabet i år, men 

på en separat post. 

Landskampen, RC/CK, KMérne og alle træninger i plus i år. Der er en del udgifter ved vedligeholdelse af banen. 

Der er søgt om tilskud fra DIF til info-og resultattavler og nye hegn. Vi ved midt i november om vi får tilskuddet. 

Flagposterne bør inviteres til et arrangement i starten af den nye sæson, hvor man får kick-off stemning og prøver at 

få flere til at melde sig som flagposter. 

Nyt fra sekretæren: (se formand/kassere læggere oppe) 

Nyt fra baneformanden: Mathias 

Djævlerace har aflyst de sidste arrangementer i år pga. Corona. PET kommer engang i starten af december. 

Vandvogn mm skal frostsikres. Enkelte maskiner bl.a. vandvognen trænger til små reparationer og vi drøftede 

sortering og oprydning i bue hal. Der laves opslag om årets sidste arbejdstimer på Facebook.  



Næstformand/PR-formanden: Lau har snakket med Michel Nykjær og han mener, at han kommer mange flere 

gange til næste år. Dagene skal korrigeres med klubbens øvrige løb og træninger. 

Ungdomsformand: (fratrådt) Intet nyt 

K-formand: Per – Intet nyt  

Eventuelt/Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Gert fremlagde forslag til løb i 2021. Ved kalendermødet d. 7/11 fastsættes årets løb.  

Bestyrelsessammensætning fremadrettet tager vi ved næste møde. Vi har meget behov for en ny sekretær og en ny 

ungdomsformand.  

Vedr. Generalforsamling så ved vi intet om hvordan denne kan afvikles. Vi må afvente og se hvad Corona-

situationen. Der skal indkaldes først i januar og skal arrangeres i forhold til klubbens andre generalforsamlinger i 

foråret. Punkter til Facebook opslag og mails: Opgaver lige nu er bl.a. oprydning, speakertårn, tidtagerhus, 

skraldespande, flagpostskure m.m. 

Den gamle tromle sættes til salg (evt. auktion) og billeder tages ved lejlighed. Vores behov for nye maskiner drøftet. 

Der sendes en mail til vores medlemmer vedr. klubaften i november (Coronaen sætter sine begrænsninger i år).  

Radioer i maskiner drøftet – Dennis er på sagen. 

Å-forløb drøftet og Gert tager kontakt til Arne Lodall for at finde ud af, hvad der skal ske.  

 

 

 

 

Mødet afsluttet kl. 21:30 


